3 SINAIS QUE
INDI C AM A
HORA DE
TRO C AR O
PNEU DO SEU
C ARRO
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O

s pneus são um dos itens mais
importantes do carro e vital para a
segurança dos passageiros. Apesar disso,
muita gente acaba negligenciando os
cuidados com a peça – especialmente na
hora da troca. Seja por falta de
informação, atenção ou mesmo por conta
do custo, a troca pode acabar sendo
postergada além da conta, colocando em
risco quem está dentro e até fora do
veículo.
Por isso, fazer uma boa manutenção,
observar com cuidado qualquer mudança
nas peças e trocá-las na hora certa são
essenciais. Mas você sabe qual o momento
certo de trocar os pneus? Para te ajudar,
listamos algumas dicas que vão facilitar a
sua decisão.

1. Acompanhe a quilometragem do carro
As fábricas sempre informam o tempo de
duração dos pneus. Por isso, observe qual
a quilometragem máxima que podem
chegar e troque-os assim que atingir o
limite. Não esqueça que esse parâmetro
diz respeito a um cenário de uso ideal –
indicado pelos fabricantes e pelo manual
dos veículos. Além disso, as condições das
vias trafegadas e

cuidados básicos de manutenção, como calibragem,
alinhamento e balanceamento interferem diretamente
nessa vida útil.

2. Esteja atento ao indicador de desgaste
A sigla TWI (Tread Wear Indicator) indica o limite
recomendável de rodagem de todos os pneus. Os
sulcos que são responsáveis por drenar a água e evitar
a aquaplanagem não podem ser inferiores a 1,6
milímetros de altura. Os pneus que estiverem abaixo
dessa margem são considerados "carecas", oferecendo
assim um risco maior da perda de aderência com o
solo e, consequentemente, do controle do veículo.

3. Bolhas e deformações
Outro indicativo de que está na hora de trocar seu
pneu pode aparecer de uma hora para a outra – por
isso, fique sempre atento às bolhas e deformações que
podem aparecer na peça. Uma dica é observar se
existe algum desgaste, saliência ou irregularidade
sempre que for calibrar seus pneus, de preferência a
cada 15 dias. Em caso positivo, acesse nosso site
www.grupopmz.com.br e encontre a loja PMZ mais
perto de você.

